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Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze 
strany žadatele přes Portál farmáře  

 
Program rozvoje venkova (2014 – 2020) 

 

V tomto dokumentu je uveden postup odeslání oznámení o stažení Žádosti o dotaci ze strany žadatele, 

prostřednictvím Portálu farmáře (dále také jen „PF“). Upozorňujeme, že na základě zaslaného Oznámení  

o stažení Žádosti o dotaci ze strany žadatele, SZIF učiní kroky k ukončení administrace předmětné Žádosti 

o dotaci.  

 

V případě, že chce žadatel ze své iniciativy odstoupit od projektu, ukončit realizaci projektu atd., informuje 

SZIF prostřednictvím PF a formuláře Oznámení o stažení Žádosti o dotaci / ukončení realizace projektu ze 

strany žadatele v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.  

 

Pro práci v prostředí Portálu farmáře doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet Explorer v 

nejvyšší verzi, případně prohlížeč Chrome (ostatní prohlížeče nemusí podporovat plnohodnotně práci s PF). 

Pro správnou funkci pdf formulářů doporučujeme Adobe Reader v nejvyšší verzi. Práce v prostředí PF je 

také umožněna pomocí mobilních zařízení.  

 

PF je žadateli přístupný na www.szif.cz. Po zobrazení webové stránky Státního zemědělského intervenčního 

fondu (dále jen SZIF) se žadatel přihlásí do PF prostřednictvím tlačítka „PORTÁL FARMÁŘE“ (obr. 1). 

Obr. 1: www.szif.cz 
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Po kliknutí na záložku „PORTÁL FARMÁŘE“ se v hlavičce webových stánek SZIF zobrazí okno pro přihlášení 

(obr. 2). Žadatel vyplní přihlašovací jméno a heslo do připravených textových polí a klikne na tlačítko 

„Přihlásit“.  

 

 

 

Obr. 2: Přihlášení do PF 
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Po přihlášení se zobrazí úvodní strana PF. Pro oznámení o stažení žádosti se použije sekce „Přehledy“, která 

je zvýrazněna v základní navigaci v pravém horním rohu PF (obr. 3).  

 

 

Po kliknutí na sekci „Přehledy“ se zvolí dlaždice „Přehled žádostí“ (obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Úvodní strana PF 

Obr. 4: Přehled žádostí 
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Zobrazí se seznam všech žádostí, které jsou v daný okamžik na žadatele vedeny. Pro přehlednost je možné 

vytvořit vlastní přehled žádostí dle vybraného roku či opatření. V dalším kroku je nutné zvolit konkrétní 

Žádost o dotaci, ke které bude odesláno oznámení o stažení žádosti ze strany žadatele. (obr. 5).  

 

 

 

Dále se zvolí záložka „Další podání“ a klikne na pole „Oznámení o stažení Žádosti o dotaci“ (obr. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Výběr konkrétní Žádosti o dotaci 

Obr. 6: Oznámení o stažení Žádosti o dotaci 
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Zvolí se registrační číslo žádosti, ke které bude Oznámení o stažení Žádosti o dotaci odesláno na SZIF, viz 

obr. 7. 

 

Po kliknutí na dlaždici s daným registračním číslem, žadatel vyplní požadované informace. Jedná se o důvod 

stažení žádosti, který je možné vybrat z nabídky. Pokud, žádný důvod nevyhovuje, je možné zvolit variantu 

„jiné“ a do pole poznámka uvést vlastní důvod (obr. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Oznámení o stažení Žádosti o dotaci ze strany žadatele – důvod 

Obr. 7: Výběr žádosti  
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V následujícím kroku zaškrtne žadatel „Oznamuji Vám, že stahuji žádost v rámci PRV 2014 – 2020 

a souhlasím s ukončením administrace“, klikne na „Odeslat Oznámení o stažení Žádosti o dotaci PRV“ a 

potvrdí pomocí „ANO“, dle obr. 9.  

 

Tímto krokem bylo úspěšně podáno Oznámení o stažení Žádosti o dotaci. SZIF provede kroky 

k ukončení administrace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Odeslání Oznámení o stažení Žádosti o dotaci ze strany žadatele na SZIF 

Obr. 10: Odeslání Oznámení o stažení Žádosti o dotaci ze strany žadatele na SZIF 
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Po kliknutí na ikonu lupy viz obrázek výše, má žadatel možnost si stáhnout pdf dokument Oznámení o 

stažení Žádosti o dotaci PRV a potvrzení o přijetí (obr. 11).  

 

 

PDF dokument obsahuje stěžejní informace viz obr. 12. 

 

 

 

Později je možné zobrazit podání v sekci Přehledy -> Odeslaná podání (obr. 13) 

 

Obr. 11: Odeslání Oznámení o stažení Žádosti o dotaci ze strany žadatele na SZIF – Potvrzení o přijetí 

Obr. 13: Odeslaná podání 

Obr. 12: PDF - Oznámení o stažení Žádosti o dotaci ze strany žadatele na SZIF 
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